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În cadrul evenimentelor organizate de Biblioteca USV cu prilejul 

Zilelor Universității „Ștefan cel Mare”, vineri, 8 martie 2019, ora 

12:00, în Sala de Lectură „Mihail Iordache” din Corpul A, va avea 

loc manifestarea „Omul și Cartea”, dedicată memoriei 

academicianului Marius Sala, personalitate emblematică pentru 

lingvistica românească contemporană. 

Acesta a fost director al Institutului de Lingvistică al Academiei 

Române „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, DHC al universității 

sucevene, puternic susținător al mișcării științifice din domeniul 

Filologie din universitatea suceveană, remarcabil lingvist, 

recunoscut, în egală măsură, în plan național și internațional. 

Cu această ocazie, cercetător științific grad I Marina Rădulescu-

Sala și cercetător științific grad I Liliana Agache, de la Institutului 

de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, 

vor prezenta aspecte din viața și opera academicianului român. 

Conferențiar univ. dr. Dorel Fînaru va lansa Nr. 26/2018 al 

Revistei ANADISS, „In memoriam Marius Sala (1932-2018), 

Retorică și Discurs”, pe care l-a coordonat alături de Enrique 

Nogueras, volum apărut la Editura Universității Suceava. 
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Echipa de handbal a Universității Suceava are astăzi un nou 

examen dificil cu una dintre echipele din partea de sus a 

clasamentului, Politehnica Timișoara. Partida este programată de 

la ora 18.00, în sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program 

Sportiv Suceava, și face parte din etapa a 21-a din Liga Națională 

de handbal. Revenit după o perioadă lungă de pauză în care a avut 

probleme la o tibie, extrema Andrei Olariu a intrat în meciul de la 

Constanța, dar a acuzat din nou dureri și speră să se refacă 100% 

cât mai repede.  

„Întâlnim Politehnica Timișoara, o echipă bună, masivă, acoperită 

cu jucători valoroși pe fiecare post. Din partidele anterioare, dar și 

din ce-am văzut la vizionări, eu cred că ar trebui să avem grijă la 

centrul lor, Fenici, dar și la extrema dreaptă, Sadoveac, doi 

jucători foarte buni ce pot să facă diferența în orice moment. Mai 

este și fostul nostru coleg, portarul Tcaciuc, cel care ne cunoaște 

foarte bine și poate să ne pună probleme. Dacă vom reuși să 



eliminăm din greșelile anterioare și vom evolua în teren cu inima, 

cred că putem să scoatem un rezultat bun.    

Am jucat etapa trecută la Constanța, dar durerile sunt din nou din 

ce în ce mai mari la tibie și sper să nu evolueze și să mă refac 

100% cât mai repede”, a explicat extrema Universității Suceava, 

Andrei Olariu.    

  

Sucevenii așteaptă să fie încurajați până la finalul sezonului de cât 

mai mulți suporteri în tribunele sălii „Dumitru Bernicu” 

Conștient că Universitatea va avea un nou meci dificil, antrenorul 

speră ca echipa să dea totul în teren, iar în tribune să fie susținută 

de cât mai mulți suporteri. 

„Suntem conștienți că ne așteaptă un nou meci greu, la fel ca toate 

din acest campionat. Sunt trei puncte importante pentru noi, dar și 

pentru ei, deoarece sunt la diferență mică față de locurile 

superioare și au declarat înainte că vin să câștige punctele. Noi 

trebuie să ne facem jocul, să dăm totul în teren, mai ales că se 

apropie finalul sezonului regulat și orice punct ne ajută să avem o 

clasare mai bună la începutul play-out-ului. Au jucători buni ce 

oricând pot să facă diferența, dar noi trebuie în primul rând să fim 

o echipă în teren, unde dăruirea va conta foarte mult. Ne-am 

pregătit bine, chiar dacă au mai apărut accidentări și vom vedea ce 

putem să scoatem la ora meciului.              

Așteptăm suporterii într-un număr cât mai mare la sală. Ei au fost 

întotdeauna alături de noi și avem nevoie mai mult ca niciodată de 



suportul lor până la finalul campionatului”, a explicat antrenorul 

sucevenilor, Adrian Chiruț. 

Pentru acest meci, din tabăra suceveană singurul jucător care va 

lipsi este Alin Petrea, handbalist ce s-a accidentat la genunchi în 

etapa trecută.  
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În ziua în care Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava își 

sărbătorește aniversarea, joi, 7 martie 2019, de la ora 12.00, în 

Observatorul astronomic, sucevenii sunt invitați la vernisarea 

„Poveștii Ștrumfilor”, expoziție itinerantă realizată de Delegația 

Generală Valonia-Bruxelles, București. Evenimentul prilejuiește 

o nouă întâlnire cu Eric Poppe, reprezentantul general al 

Delegației Valonia-Bruxelles. 

Expoziția va rămâne deschisă publicului timp de o lună de zile, 

perioadă în care se vor desfășura concursuri, ateliere, concursuri 

radio, tombolă, alte activități în jurul aniversării celor 60 de ani de 

existență a Ștrumfilor, toate acestea fiind organizate prin 

colaborarea dintre Delegația Valonia-Bruxelles, București, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Departamentul de 

Limbi și Literaturi Străine și Centrul de Reușită Universitară, cu 

participarea studenților, a elevilor și a preșcolarilor, precum și a 

partenerilor media locali. 

Dintre aceste activități, menționăm concursul de desene „Lumea 

Ștrumfilor”, care îi va felicita joi, după vernisaj, pe micii 

competitori: preșcolari de la grădinițele „Așchiuță” și „1-2-3” și 



elevi din clasa a II-a de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din 

Suceava.   
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Pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt” al Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava, trupa de teatru studențesc „Fabulinus” 

va juca joi, 7 martie a.c., la ora 19.00, premiera spectacolului 

„Tîba”, după William Shakespeare.  Regizorul spectacolului este 

Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” 

Suceava. 

Din distribuție fac parte: Artiom CREȚ, Carolina NEAGU, Sergiu 

SEMENCIUC, Luminita ANDRUH, Ludmila MIHAI, Polya 

ZUBATI, Felicia MALAI și Elian AGACHE. 

Prețul unui bilet este de 5 lei. 

Biletele se pot achiziționa online pe www.ccs-sv.ro / 

www.biletesuceava.ro, sau de la sediul CCS str. Zorilor nr. 6 

(lângă Auto Albina), de luni până vineri în intervalul orar 9:00 – 

17:00. 
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Etapa a XXI-a a Ligii Naționale de handbal masculin aduce în sala 

„Dumitru Bernicu” din Suceava, ca adversară pentru CSU, 

gruparea bănățeană Poli Timișoara. Meciul va avea loc miercuri, 

de la ora 18.00, în sala „Dumitru Bernicu” va avea loc meciul CSU 

Suceava – Poli Timișoara. Partida se anunță a fi extrem de 

disputată așa cum au fost totdeauna duelurile între echipele din 

diagonala țării. De fiecare dată, timișorenii au venit cu ajutor de 

peste Dunăre, în timp ce noi am opus de fiecare dată „răzeșii” 

noștri. 

„Cu siguranță va fi un meci dificil în compania unei echipe bune 

care are jucători de valoare pe fiecare post. Cu Fenici și Sadoveac, 

va trebui să fim atenți pentru că știu jocul, de ceilalți nu mai spun. 

Sper să prindem o zi bună și să le facem față. Am încercat să joc 

la meciul cu Constanța, dar durerile au revenit. În orice caz, dacă 

va fi nevoie de mine voi intra în teren” a declarat Andrei Olariu, 

jucător revenit în lot după o accidentare gravă. 

„Este momentul să facem ceva deosebit, să câștigăm pentru 

suporterii noștri. Va fi cu siguranță ceva complicat, pentru că așa 

sunt toate meciurile până la finalul campionatului, însă avem 

ocazia să ne autodepășim și ne vom lupta pentru acest lucru. 

Pentru suținătorii noștri și iubitorii handbalului sucevean trebuie 

să știe un singur lucru,ca ne vom bate pentru orice punct pus în 

joc. 

Știu că ne vom confrunta cu o mulțime de handbaliști din fosta 

Iugoslavie, sportivi care îți fac treaba pentru bani și care știu să se 

bată și pe care-i respectăm, dar este momentul ca bucovinenii să 



aibă un cuvânt de spus”, a declarat antrenorul sucevenilor Adrian 

Chiruț. 
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CSU Suceava forțează a doua victorie consecutivă pe teren 

propriu în meciul pe care îl are programat diseară, cu începere de 

la ora 18.00, în sala „Dumitru Bernicu”, în fața Politehnicii 

Timișoara, în cadrul etapei a 21-a din sezonul regulat al Ligii 

Zimbrilor la handbal masculin. 

Universitarii au nevoie de puncte pentru a intra în play-out de pe 

un loc cât mai bun. „Cele trei puncte puse în joc sunt foarte 

importante pentru ambele echipe. Fără discuții, Timișoara vine să 

câștige la Suceava, în vreme ce noi ne-am propus o clasare cât mai 

bună la intrarea în play-out, iar pe acest final de sezon regulat orice 

punct este binevenit. Miercuri, trebuie în primul rând să arătăm ca 

o echipă, să luptăm, indiferent de numele adversarului. Așteptăm 

și publicul la sală, pentru că avem mare de susținere”, a declarat 

antrenorul Adi Chiruț. 

Revenit pe teren la Constanța, unde a marcat de patru ori, Andrei 

Olariu știe care sunt punctele forte ale Politehnicii. „Întâlnim o 

echipă bună, masivă, cu jucători compleți, pe fiecare post. Trebuie 



să fim atenți în primul rând, la Fenici și la Sadoveac, doi jucători 

care pot face diferența în orice meci. Să nu uităm și de fostul 

nostru coleg, Cristi Tcaciuc, care ne cunoaște foarte bine și care 

poate închide poarta adversă. Dacă jucăm cu inima și eliminăm 

din greșeli, cred totuși că putem scoate un rezultat pozitiv”, a spus 

extrema CSU-ului. 

Meciul de diseară dintre CSU Suceava și Politehnica Timișoara 

va fi condus de brigada de arbitri Pârvu (București) / Potârniche 

(Buzău). 
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Zilele USV se desfășoară între 6 și 8 martie, zile în care vor avea 

loc mai multe evenimente. 

 7 martie este data la care Guvernul României, în anul 1990, a 

hotărât ca institutul sucevean să devină Universitatea „Ștefan cel 

Mare”. 

Programul propus de comunitatea academică debutează miercuri, 

6 martie, cu vernisajul expoziției fotografice „Geographica” 

(corpul E), concursul pentru studenți și elevi „Une personnalité 

francophone de nos jours” și evenimentul „Omul și cartea”, 

întâlnire de suflet cu prof. univ. dr. Vasile Păvăleanu, prim-

procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. 

Evenimentul va fi moderat de  prof. univ. DHC Sanda-Maria 

Ardeleanu și organizator de Biblioteca USV. 



Joi, 7 martie, începând cu ora 9.00, va avea loc o ședință festivă la 

care vor participa profesori, autorități locale și județene, precum 

și parteneri din alte centre universitare, dar și studenți. 

De la ora 10.00, Facultatea de Inginerie Mecanică organizează 

„Drone-fligth training”, demonstrații de zbor cu drone dirijate în 

timp real de la sol sau zbor după o traiectorie prestabilită, controlul 

traiectoriei de zbor prin gesturi, controlul traiectoriei de zbor prin 

FPV (First Person View), vizualizare în timp real a traseului de 

zbor, înregistrare imagini zbor, aspecte privitoare la autonomia de 

zbor a dronelor. 

De asemenea, joi se vor desfășura și evenimentele: „Alma Mater 

Sucevensis” – sesiune de comunicări științifice, ediția a XIX-a; 

Expoziția „Strumfii la Suceava (Les Schtroumpfs a Suceava)”, 

participă Eric Poppe – delegatul General al Valonia-Bruxelles; 

„Învață din practică!” – întâlnire între angajatori mediul de afaceri 

și studenții Facultății de Științe Economice și Administrație 

Publică; „Workshop pentru profesori”- program de intervenție 

psihoeducațională și socială pentru părinți. 

Tot în cursul zilei de joi, la Biblioteca USV se va derula 

evenimentul „Omul și cartea” care include lansarea cărții „Malul 

stâng întreabă malul drept”, eveniment prezentat de prof. univ. 

DHC Sanda-Maria Ardeleanu și întâlnire de suflet cu autoarea 

cărții, Irina Nechit, scriitoare, traducătoare, jurnalistă din 

Republica Moldova; lansarea antologiei de poezii „Un om de 

succes și alte pierderi” (prezintă conf. univ. dr. Claudia Costin); 

„Tineri poeți din USV” (prezintă: Ana Maria Antonesei); „Recital 

de muzică și poezie contemporană din Basarabia” (prezintă 



Grupul de Inițiativă al Românilor din Basarabia, coordonat de 

Aliona Gumeniță, moderator prof. Ana Efros). 

În cadrul evenimentelor organizate de Biblioteca USV cu prilejul 

Zilelor Universității, vineri, 8 martie 2019, ora 12:00, în Sala de 

Lectură „Mihail Iordache” din Corpul A, va avea loc 

manifestarea Omul și Cartea, dedicată memoriei academicianului 

Marius Sala, personalitate emblematică pentru lingvistica 

românească contemporană, fost director al Institutului de 

Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, 

DHC al universității sucevene, puternic susținător al mișcării 

științifice din domeniul Filologie din universitatea suceveană, 

remarcabil lingvist, recunoscut, în egală măsură, în plan național 

și internațional. 

Cu această ocazie, doamna cercetător științific grad I Marina 

Rădulescu-Sala și doamna cercetător științific grad I Liliana 

Agache, de la Institutului de Lingvistică al Academiei Române 

„Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, vor prezenta aspecte din viața și 

opera academicianului român. 

Conferențiar univ. dr. Dorel Fînaru va lansa Nr. 26/2018 al 

Revistei ANADISS, In memoriam Marius Sala, (1932-

2018), Retorică și Discurs, pe care l-a coordonat alături de 

Enrique Nogueras, volum apărut la Editura Universității Suceava. 
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